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Do wszystkich wykonawców 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego ZP-1/2018 na zadanie: „Leasing z dostawą nowego pojazdu 
komunalnego typu śmieciarka .” 
 
            Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579),  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba  zwane dalej 
Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
 
Pytanie 60: 
Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe związane z faktem, że raty leasingowe 
są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?  Wysokość kosztów jest 
uzależniona od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty 
leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich wysokości w ofercie. 
Odpowiedź na pytanie 60: 
Nie. 
 
Pytanie 61: 
Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w 
wydziale komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, 
wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę itp. ?  
Odpowiedź na pytanie 61: 
Tak 
 
Pytanie 62: 
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?  
Odpowiedź na pytanie 62: 
Tak, Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów, tych które będą wynikiem 
przewinień Zamawiającego. 
 



Pytanie 63: 
Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę 
na zapytania Policji,  Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp.? 
Odpowiedź na pytanie 63: 
Nie 
 
Pytanie 64: 
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych? 
Odpowiedź na pytanie 64: 
Tak 
 
Pytanie 65: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej 
Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)?  Charakter tych czynności jest ewentualny 
dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. 
Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie 65: 
Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji oraz Umowy 
Leasingu obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego za dodatkowe czynności związane 
z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Wykonawcę/Finansującego na wniosek 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 66: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy 
(Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych 
z obsługą serwisową? 
Odpowiedź na pytanie 66: 
Tak 
 
Pytanie 67: 
Czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji szczegółowy zakres ubezpieczenia 
przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 67: 
Polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować: 
a) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia; 
b) brak franszyzy redukcyjnej; 
c) wykup amortyzacji części; 
d) likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur); 
e) płatność składki jednorazowo. 
 
Pytanie 68: 
Czy Zamawiający może wskazać w którym Towarzystwie Ubezpieczeniowym będzie 
ubezpieczony przedmiot zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 68: 
Uniqa TU S.A. 
 
Pytanie 69: 
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie będzie dokonane od dnia rejestracji przedmiotu 
zamówienia w Wydziale Komunikacji.  
 
 



Odpowiedź na pytanie 69: 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy/Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki najpóźniej w dniu rejestracji Przedmiotu Leasingu jednakże 
nie wcześniej niż 7 dni przed wydaniem pojazdu i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu  
danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia (w szczególności nr vin) co najmniej 3 
dni robocze przed rejestracją. 
 
Pytanie 70: 
Czy Wykonawca będzie beneficjentem polisy? 
Odpowiedź na pytanie 70: 
Tak 
 
 
 
 

 Zatwierdzone przez 
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 

 
 
 


